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• Pati knyga yra popierinė, išmarginta 
raidėmis. 

• Skaitytojai-suprantantys paverčia ją 
gyva, veiksminga vertybe (Z. Mauriņa.).

(Z. Mauriņa.)



• Metodo prielaida:

• Mokytojas parenka tekstą, kurį reikia perskaityti.

• Suskirsto klasę į vaidmenis (grupes)

• Kiekvienas mokinys skaito savo tekstą, kiekvienas 
mokinys atlieka savo vaidmens užduotį

• Susirenka grupės (kiekvienas mokinys atlieka savo 
vaidmenį grupėje)

• Jie daro užrašus

• Jie sukuria istoriją

• Diskusijos vadovas užduoda klausimus. Kas jums 
patiko šioje istorijoje?

• Pagrindinės minties rinkėjas - Kokia yra 
pagrindinė istorijos mintis?

• Ryšys su pasauliu - Ką istorija suteikia pasauliui, 
kurį matau aplink save? 

• Žodžių meistras  - pasirenka raktinius žodžius, 
frazes

• Asmuo – domisi – kas įdomu?

• Kultūros specialistas - (gali būti arba nebūti) Kaip 
tekstas susijęs su kultūra?



Perskaitykite 
tekstą atidžiai!

Pasaka



Vėjo žadinimas
Kartą vėjas atsigulė ant žemės pailsėti ir užmigo. Visiems gyvūnams labai
trūko vėjo. Kadangi vėjas ilgą laiką niekur nepasirodė, daugelis pradėjo
ieškoti vėjo, bet niekas negalėjo jo rasti. Vėjo ieškoti leidosi ir voras. Jis
perplaukė jūrą ir rado vėją, gulintį šalia didelės uolos. Voras pradėjo žadinti
vėją. Vėjas pabudo ir jam voras papasakojo, kaip visi laukia vėjo sugrįžtant
namo. Vėjas, nepakildamas, įspėjo mažąjį vorą: „Saugokis, kai atsikelsiu! Aš
galiu tave nublokšti, nes tu labai mažas. “ Voras pasakė: „Gerai! Vėjau, palauk
minutę! Palauk, kol grįšiu namo per jūrą. Tada atsikelk ir pūsk kiek gali!“
Vėjas pažadėjo vorui įvykdyti jo prašymą ir tai padarė. Pusiaukelėje voras
sutiko musę. "Labas, skrisk!“- viską papasakojęs sušuko voras. "Sveiki sveiki!
Žinote, aš radau vėją! Jis gulėjo kitoje jūros pusėje, prie didelio akmens ir
miegojo“- visiems pasigyrė musė. Gyvūnai nutarė jai atlyginti už darbą. Dabar
musė pirma gali paragauti visų patiekalų. Po kiek laiko namo grįžo ir voras. Jis
sužinojo, kad už vėjo pažadinimą musė jau apdovanota. Gyvūnai netikėjo,
kad būtent voras surado ir pažadino vėją. Jis nesulaukė nė vieno padėkos
žodžio. Nuo to laiko vorai mezga tinklus iš visų pusių, kad muses gaudytų ir
galėtų jas suėsti.



Perskaitykite lentelėje pateiktus teiginius! Naudokite x, norėdami nurodyti, kuris 
pasakos veikėjas atlieka aprašytą veiksmą (vaidmenį).

Pareiškimas vėjas  voras musė  gyvūnai

0 Nori atsipalaiduoti ir užmiega.

1 Negalima rasti vėjo.

2 Eina ieškoti vėjo.

3 Jis miega prie didelio akmens

4 Įspėja vorą būti atsargų.

5 Sutinka padėti vorui.

6 Susitinka musę. 

7 Ji visus apgaudinėja.

8 Ji gali būti pirmoji, kuri ką nors

išbandys.

9 Netiki, kad voras sako tiesą.

10 Kuria tinklus ir ėda muses.



Parašykite vienu sakiniu, kuris pasakos
personažas jums labiausiai patinka!
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Pagrįskite savo atsakymą! 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



Ar viską 
supratai?
Įsivertink ir pasiimk tokį 
gabalėlį torto, kaip aiškiai 
supratai pamoką.




